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Το Σώμα Ακριτών ξέρει από συμβίωση και ειρήνη και μας την διδάσκει: "Οι νέοι
ενώνονται και ενώνουν".

Ένα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε από την εφημερίδα "Πολίτης", την Κυριακή, 9
Αυγούστου 2009

.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ σε μορφή PDF. Μπορείτε επίσης να το
διαβάσετε από την ιστοσελίδα της εφημερίδας "
Πολίτης
", σε αυτό τον
σύνδεσμο
.

Το ρεπορτάζ:

Το «Σώμα Ακριτών» ξέρει από συμβίωση και ειρήνη και μας την διδάσκει

Οι νέοι ενώνονται και ενώνουν

Της Συμέλας Σιδηροπούλου:

«Κάντε χώρο στα νιάτα», λένε πολλοί και ίσως πρέπει να τους πάρουμε επιτέλους στα
σοβαρά. Τα νιάτα είναι αυτά που «παντρεύουν» τις κοινότητες Ε/Κ και Τ/Κ. Αποστολή τους
η ειρήνη και η συμβίωση?
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Μέσω του «Σώματος Ακριτών», βρέθηκαν εκτός συνόρων, στην Βόρεια Ιρλανδία. Σε ένα
ουδέτερο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και κανείς δεν δακτυλοδείχνει
κανένα. Είναι παιδιά 14-18 ετών. Έφηβοι ακόμα. Το μέλλον αυτού του νησιού. Το ενεργό
μέλλον όμως; Και το αποδεικνύουν συμμετέχοντας στο δικοινοτικό πρόγραμμα «Νεανικός
Ακτιβισμός». Βλέπετε θέλουν να αποδείξουν ότι σε αντίθεση με τους «μεγάλους», αυτοί δεν
είναι μόνο λόγια?είναι και πράξεις!

Με πυξίδα την ειρήνη

Το Σώμα Ακριτών, στα πλαίσια του δικοινοτικού προγράμματος «Νεανικός Ακτιβισμός»,
διοργάνωσε μια ειδική αποστολή νέων στη Βόρεια Ιρλανδία από τις 28 Ιουνίου ως τις 5
Ιουλίου», μας είπε, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Σώματος Ακριτών η Χρυσταλλένη
Σωκράτους. Εξήγησε η Χρυσταλλένη ότι ο «Νεανικός Ακτιβισμός» ή αλλιώς «Youth Activ
ism
»
είναι ένα πρόγραμμα του
UNDP
με τίτλο
Cyprus Network for Youth Development
και περιλαμβάνει
12 μη κυβερνητικές οργανώσεις
από όλη την Κύπρο. Για αυτό άλλωστε, είπε, η αποστολή χορηγείτο από τα Ηνωμένα Έθνη.
Όπως μας είπε, η ομάδα περιλάμβανε 19 νέους, ηλικίας 14-18, και από τις δυο κοινότητες
της Κύπρου. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 11 Ελληνοκύπριοι και 8 Τουρκοκύπριοι. «Το ταξίδι
δεν ήταν μόνο ψυχαγωγικό», συνέχισε. «Όπως όλες οι δραστηριότητες του σώματος έτσι
και αυτή θα είχε ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα χωρίς όμως την «ξύλινη» έννοια του
«σχολείου». Όπως είπε, η ομάδα συναντήθηκε πριν από το ταξίδι, αρχικά για σκοπούς
γνωριμίας των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και για ενημέρωση για τη «νέα» τους αποστολή.
Η αποστολή τους θα λάμβανε χώρα στην Β. Ιρλανδία και εκεί έπρεπε να πετύχουν τα
εξής:-Να ερευνήσουν το πρόβλημα της Βόρειας Ιρλανδίας και να το συγκρίνουν με το
πρόβλημα της Κύπρου.-Να δουν πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι της Βόρειας Ιρλανδίας τη δική
τους διαμάχη.-Κατά πόσο η σύγκρουση μεταξύ προτεσταντών και καθολικών έχει παύσει
και-Να μελετήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Β. Ιρλανδοί για να φέρουν τους
νέους κοντά μετά από τη συμφωνία που είχαν οι δύο πλευρές πριν από μερικά χρόνια.

Η Β. Ιρλανδία στο πλευρό μας

«Η αποστολή», εξήγησε η Χρυσταλλένη, «εκτελέστηκε με την βοήθεια της
Βορειο-Ιρλανδικής οργάνωσης «The Spirit of Enniskillen Trust ». Η οργάνωση αυτή
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εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα οικοδόμησης της ειρήνης. Ο τίτλος της αποστολής ήταν
«Αντιμετωπίζοντας την διαφορετικότητα. Οι συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία και στην
Κύπρο. Ένα κοινό Μέλλον» και περιλάμβανε μια σειρά κοινών εργαστηρίων, με διοργανωτές
την ιρλανδική οργάνωση. «The Spirit of Enniskillen Trust» ανέλαβε τον ρόλο του μεσολαβητή,
αλλά και την εκπαίδευση όσον αφορά τα προβλήματα της Βορείου Ιρλανδίας.

Αυτοί επικοινωνούν σωστά

«Μοναδικό τους πρόβλημα η γλώσσα», είπε η Χρυσταλλένη. «Όσο να ναι στην πολλή ώρα
τα παιδιά κουράζονταν να μιλάνε μόνο στα αγγλικά για να συνεννοούνται. Εδώ φαίνεται
πόσο χρήσιμο θα ήταν να μάθαιναν τα παιδιά στα σχολεία και την τουρκική γλώσσα ή την
ελληνική αντίστοιχα. Η δημιουργία όμως φιλιών ήταν πλέον δεδομένη. Τα παιδιά
γνωρίστηκαν και δέθηκαν, ενώ κάποια γνωρίζονταν από παλαιότερες εξορμήσεις του
Σώματος Ακριτών». «Σημασία έχει να αναφερθεί», πρόσθεσε η Χρυσταλλένη, «ότι κανένας
από τους γονιούς των παιδιών δεν αντέδρασε. Πρόκειται προφανώς για ανοικτόμυαλα
άτομα με σωστή αντίληψη της έννοιας «συμβίωση».

Περιδιάβαση και εκπαίδευση

Τα εργαστήρια σε συνδυασμό με τις διάφορες εκδρομές έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να
μάθουν πολλά για τα προβλήματα της Βορείου Ιρλανδίας. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι
εκπαιδευτικές επισκέψεις όπως στο «Stormont», στη Βουλή της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου οι
νέοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς λειτουργεί η τοπική κυβέρνηση καθώς και να
καθίσουν στην αίθουσες όπου διεξάγονται όλες οι πολιτικές συζητήσεις και παίρνονται οι
αποφάσεις της Βουλής. Απίστευτες εντυπώσεις άφησε η περιδιάβαση στο "Peace Wall",
στον Τοίχο της Ειρήνης στο Μπέλφαστ , ο οποίος σε αντίθεση με το όνομα του, διαχωρίζει
τις δυο κοινότητες. Οι νέοι της Κύπρου εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι υπάρχει ένας
πραγματικός τοίχος μήκους 16 χιλιομέτρων και ύψους μέχρι και 6 μέτρων(!) σε σύγκριση με
τη νοητή "πράσινη γραμμή" της Κύπρου. Η περιδιάβαση έγινε και από τις δυο πλευρές του
τοίχου και οι νέοι της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να δουν τους χώρους των συγκρούσεων,
τις πολλές και εντυπωσιακές τοιχογραφίες στα σπίτια και να μιλήσουν με νέους και από
τις δυο κοινότητες της Β. Ιρλανδίας. «Η σύγκριση με το δικό μας πρόβλημα ήταν
αναπόφευκτη. Και πραγματικά ήταν πολλές οι ομοιότητες». Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα
ήταν η επίσκεψη στο Ντέρρυ, μια πόλη χτισμένη στα τείχη, γνωστή για τις συγκρούσεις
μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην πόλη
και εντός και εκτός των τειχών από δύο διαφορετικά άτομα, ένα προτεστάντη και ένα
καθολικό. Και τα δύο άτομα είχαν ζήσει τις ίδιες συγκρούσεις και ακούσαμε δύο
διαφορετικές ιστορίες για την πόλη και τη διαμάχη! Ακόμα και στο όνομα της πόλης
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διαφωνούσαν, αφού για τους καθολικούς είναι Derry ενώ για τους προτεστάντες είναι
Londonderry? Μιλώντας με τους κατοίκους της πόλης οι νέοι προβληματίστηκαν κατά πόσο
υπάρχει όντως ειρήνη στην Βόρεια Ιρλανδία, μιας και οι κάτοικοι των δυο κοινοτήτων ζουν
χωρισμένοι και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

The best for last

Το τελευταίο εργαστήρι είχε θέμα «Share Future» ή αλλιώς «Να μοιραστούμε το
μέλλον».
Στο εργαστήρι αυτό
τα παιδιά από την Κύπρο έγραψαν ανώνυμα σημειώματα τα οποία διαβάστηκαν δυνατά για
να στείλουν με αυτό τον τρόπο το δικό τους μήνυμα. Εδώ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι
κανείς δεν μπορούσε να ξεχωρίσει πια αν το μήνυμα γραφόταν από παιδί από την ε/κ ή τ/κ
κοινότητα.Οι Ιρλανδοί στην ΚύπροΤην αντίστοιχη επίσκεψη έκαναν και οι νέοι από την
Β.Ιρλανδία από την οργάνωση
«The Spirit of Enniskillen Trust».
Το Σώμα Ακριτών ανέλαβε να ξεναγήσει τα παιδιά στην Κύπρο, αλλά περισσότερο να τους
ενημερώσει για την πολιτική κατάσταση. Τους μίλησαν για προσφυγιά, για αγνοούμενους,
για την ιστορία από την πλευρά και των δύο κοινοτήτων, αλλά και για τις τελευταίες
συνομιλίες μεταξύ των Δημήτρη Χριστόφια και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Την 20 Ιουλίου οι
αρχηγοί του Σώματος Ακριτών προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί οι Ε/Κ θρηνούσαν και
τελούσαν μνημόσυνα ενώ οι Τ/Κ γιόρταζαν και διοργάνωναν εκδηλώσεις. Όπως μας είπαν
ανέφεραν σε ουδέτερο ύφος τι έγινε την ημέρα εκείνη και δικαιολόγησαν τις αντιδράσεις
και από τις δυο πλευρές, ενώ άφησαν τους ίδιους τους νέους από την Β. Ιρλανδία να
προβληματιστούν και να εντυπωσιαστούν από την πολιτική κατάσταση του νησιού μας. Για
τα παιδιά της ιρλανδικής οργάνωσης η έννοια της προσφυγιάς ήταν αδιανόητη, αφού η
κατάσταση στην χώρα τους δεν έχει να κάνει με προσφυγοποίηση. Μεγαλύτερη όμως
εντύπωση τους έκανε η ύπαρξη των «
συνόρων
», αφού όπως είπαν «
είναι μια σταλιά νησί και όμως είναι μοιρασμένο
»

Για πληροφορίες: Email: akrites@somaakriton.com.cy Tηλέφωνο: 99 324492

Ενώπιοντου κοινού το «Σώμα Ακριτών» και τα παιδιά που ανέλαβαν την αποστολή στην
Βόρειο Ιρλανδία θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και τα συμπεράσματά από το ταξίδι ,
γύρω στο Δεκέμβριο. Σε γενικές γραμμές όμως τα παιδιά αναφέρουν ότι «Η εβδομάδα στην
Β. Ιρλανδία κύλησε πολύ γρήγορα και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε και να δουλέψουμε
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μαζί. Μοιραστήκαμε συναισθήματα και απόψεις. Όπως μας είπε η Χρυσταλλένη, πέραν των
διαφωνιών ανάμεσα στις δύο τοπικές κοινότητες, είδαν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να
δουλεύουν για την ειρήνη και ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο τους. 'Ανθρωποι που δεν
αντέχουν πλέον τον πόλεμο, την καταστροφή, την απώλεια φίλων και συγγενών. «Πολλά
ακούστηκαν από τους νέους της αποστολής», πρόσθεσε η Χρυσταλλένη Σωκράτους,όπως:
«Τελικά δεν είμαστε οι μόνοι με προβλήματα», «ίσως να μην είμαστε και τόσο διαφορετικοί
τελικά», «γιατί να μην μπορούμε να ζήσουμε μαζί όπως ζούσαμε όλη την εβδομάδα»,
«θέλουμε ένα κοινό μέλλον». Ακούστηκαν από τα στόματα των παιδιών κι άλλα πολλά»,
κατέληξε, «αλλά το συμπέρασμα από την αποστολή ήταν ότι η δημιουργία καινούργιων
φιλιών προσφέρει στους νέους δυναμισμό για μια κοινή μάχη για μια ενωμένη Κύπρο».
Εμείς συμφωνήσαμε με το
«Σώμα Ακριτών» το
οποίο υποστηρίζει ότι «καιρός είναι οι νέοι να αποκτήσουν φωνή, να πάρουν το μέλλον στα
χέρια τους. Ας αφήσουμε λοιπόν τους νέους να φτιάξουν το δικό τους μέλλον όπως αυτοί
το θέλουν».
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